CENÍK REPELENTNÍCH PŘÍPRAVKŮ, PROSTŘEDKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
PRO ROK 2018
Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních kultur
proti okusu zvěří a poškození drobnými hlodavci

AVERSOL
AVERSOL bílý
AVERSOL 2:1 bílý
AVERSOL 5:1 bílý

cena
bez DPH / MJ

42,- Kč / kg
35,- Kč / kg
39,- Kč / kg

10 kg - PP kbelík
10 kg - PP kbelík
10 kg - PP kbelík

AVERSOL bílý
AVERSOL bílý

64,- Kč / ks
125,- Kč / ks

1 kg - PE dóza
2,5 kg - PE dóza
Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních kultur
proti okusu zvěří a poškození drobnými hlodavci

STOPKUS
STOPKUS

10 kg - PP kbelík

STOPKUS
STOPKUS

1 kg - PE dóza

cena
bez DPH / MJ

60,- Kč / kg
80,- Kč / ks
165,- Kč / ks

2,5 kg - PE dóza

SANATEX VS

Pomocný prostředek k ochraně ran po řezu
nebo jiném poškození dřevin

cena
bez DPH / MJ

SANATEX VS

10 l - PP kbelík

54,- Kč / l

SANATEX VS
SANATEX VS

1 l - PE dóza

78,- Kč / ks
150,- Kč / ks

2,5 l - PE dóza
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, EXW TORA, spol. s r.o., Spytihněv

Skupinové balení:
PP kbelíky 10 kg (10 l) … 36 ks / 1 paleta
PE dózy 1 kg (1 l) … 12 ks / kartonová krabice
PE dózy 2,5 kg (2,5 l) … 4 ks / kartonová krabice

Doprava:
PP kbelíky 10 kg (10 l) … pouze paletová přeprava
PE dózy 1 kg (1 l) … balíková i paletová přeprava
PE dózy 2,5 kg (2,5 l) … balíková i paletová přeprava

- Cena dopravy pro zásilky do 15 kg (pouze dózy) je Kč 120,- bez DPH. Kbelíky 10 kg (10 l) je možné zasílat
pouze paletovou přepravou, ne jako balík.
- Cena za balíkovou přepravu nad 15 kg a za paletovou přepravu bude stanovena a potvrzena v závislosti na
regionu a počtu balíků nebo palet. Toto opatření slouží k tomu, abychom si byli jisti optimálním řešením pro každý
konkrétní případ přepravy a minimalizovali finanční zátěž pro naše zákazníky.
Objednávky lze zasílat elektronicky na adresu objednavky@torasro.cz
nebo pomocí objednávkového systému na adrese http://www.torasro.cz.
TORA, spol. s r.o.
Olšík 583
763 64 Spytihněv

tel: +420 577 943 002
+420 577 945 276
+420 577 945 277

e-mail: tora@torasro.cz
http://www.torasro.cz

